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रूबी रुबेन््टीन हा फळे आणि भाज्या विकत असे. त्याि े
तत्ि होत े“मी लोकांिी काळजी घेतो.” आठिड्यातील सहा ददिस, 
सूयोदय होण्याआधीि, रूबी उठत असे.   

“ककती िाजलेत, रूबी?” त्यािी बायको ट्रुडी पांघरुिाआडून 
नेहमी वििारत असे.    

“िेळ झाली,” रुबी ठरलेले उत्तर देत असे. मग तो पलंगािरून 
उतरत असे, िाकून आपल्या गुडघयांना आणि पायांच्या अंगठयांना 
हात लाित असे आणि दकुानासाठी अगदी ताजेतिानी, टिटिीत 
फळे आणि भाज्या आिायला बाजारात पळत असे.  

गेली पन्नास िर्षे त्यािा हा शशर्ता िुकला नव्हता कधी – 

अगदी जेव्हा ट्रुडी आणि तो एक निं आयुष्य सुरू करायला 
जहाजात बसून सागर पार करून इथे आले होत,े तवे्हापासून.  



सन-हो, त्यािी छोटी बहीि यंग-मी, आणि त्यांि ेआईबाबा 
एक निे आयुष्य सुरू करायला विमानाने इथे आले होत.े रोज 
शाळेत जाण्याआधी त ेरूबीिा मजेशीर खेळ बघायला त्याच्या 
दकुानात येत.  

“िला, रूबी आजोबा!” सन-हो त्यांना आिाज देत असे. 
“दाखिा खेळ !” 



मग मान हलिून रूबी सफरिंद, संत्री आणि पेअर फळांिी रास 
वपरॅशमडच्या आकारात रित असे, द्राके्ष दहऱ्याच्या आकारात रित असे, 
त्यांच्या अध्येमध्ये सॅलॅडिी पाने लािून ठेित असे आणि ब्रोकोलीच्या 
घडाने ककंिा अळीिाच्या पानांनी फळांिी रास सजित असे.   

रूबीला पाहून असे िाटे की एखादा महान कलाकार आपली 
कलाकृती घडित आहे. आपलं भाग्य थोर म्हिून आपल्याला हे प्रत्यक्ष 
बघायला शमळते, अशी काहीशी भािना सन-होच्या मनात उत्पन्न होत 
असे. “हे एखाद्या चित्रासारखं िाटतं, रुबी आजोबा!” सन-हो लाजत 
म्हित असे.  

रूबी नेहमीि हसून प्रततसाद देत असे. त्यामुळे सन-होला प्रसन्न 
िाटत असे. त्याच्या मनात एक इच्छा जागतृ होत असे. रूबी 
टरबूजांच्या कसरती करत असे, त्यांिे छानसे काप करत असे आणि 
प्रत्येक काप प्ला्टीक पेपरमध्ये लपेटून ठेित असे. सन-हो हे सिव 
बारकाईने पाहात असे. हे पाहून त्याच्या मनातील इच्छा प्रबळ होत 
असे.  

“तो एक कलाकार आहे, त्यात काय विशेर्ष,” िदृ्ध एला णखशात 
एक सफरिंद आणि काही आलूबुखार ठेित म्हित असे.  

रूबीला िाईट िाटत नसे. तो फक्त डोळे शमिकाित असे आणि 
एकि शब्द उच्िारत असे, “िि बघा!” मग तो त्या ददिशी दकुानात 
असलेली खास गोष्ट सन-होला, त्याच्या बदहिीला आणि इच्छुक 
चगऱ्हाईकांना दाखित असे.  



“रूबी नसता तर आपि काय केलं असतं?” एका कंुद 
दपुारी मेरी मॉरी्सीने दकुानात आलेल्या चगऱ्हाईकांना वििारले. 
डडलानो मागाविर राहािाऱ्या लोकांनी उसासे टाकले आणि हा 
वििार भयंकर आहे, अशा अथावने माना डोलािल्या.   

“रूबी आजोबा,” सन-हो म्हिाला, “एकदम म्त आहेत.” 



होय, डडलानो मागाविर राहािारे लोक रूबीिे खूप कौतुक करत. 
पि रूबी आता म्हातारा झाला होता. अशलकड,े सकाळी उठून आपल्या 
गुडघयाला आणि पायाच्या अंगठयाला हात लािताना त्यािे अंग ताठर 
होत असे. पि काहीि सम्या नाही, असे रूबी दाखित असे. ट्रुडी 
त्याच्या हाडांिा करकर आिाज ऐकलाि नाही, असे दाखित असे. आणि 
रूबी कबूल करत नसला तरी, काहीिेळा, त्याला आिखी थोडा िेळ 
िादरीत झोपून राहािेसे िाटत असे.      

“रूबी,” एकदा सकाळी ट्रुडी िादरीआडून त्याला म्हिाली. “फार 
िर्षाांपूिी आपि शमळून एक तनश्चय केला होता. आपि म्हातारे झालो 
की दकुान विकून डोंगरािर राहायला जायिं, असं आपि ठरिलं होतं. 
ती िेळ आलीय का आता, रूबी?” 

“नाही!!” रूबी ओरडला. आणि तो पलंगािरून उडी मारत उतरला. 
त्याने नेहमीपेक्षा दपु्पट व्यायाम केला आणि मग बाजारात पळाला.  



आपि अजून तरूि आहोत हे दाखिण्यासाठी त्याने त्या 
ददिशी दकुानात िांगलेि कष्ट उपसले. त्याने फळांिी आणि 
भाज्यांिी आजिरच्या सिावत सुंदर प्रकारे रिना केली.  

त्या ददिशी दपुारी, सन-हो आला तवे्हा रूबी बटाटयांिी 
एका खास पद्धतीने रिना करत होता. सन-होने पादहले की रूबी 
बटाटे मोठया कौशल्याने हिेत फेकत होता. प्रत्येक बटाटा 
आधीच्या बटाटयाशेजारी येऊन पडत होता आणि बटाटयांिी एक 
छानशी रांग तयार होत होती.  



“व्िाि, रूबी आजोबा!” सन-हो मोठया कौतुकाने म्हिाला. 
“मला शशकिाल हे?” 

मोठया अशभमानाने रूबीने एक बटाटा आणि दोन सफरिंद 
उिलली आणि तो सन-होला कसरती शशकिू लागला. मग त्याने 
द्राके्ष कशी रिून ठेिायिी, जेिेकरून ती खाली पडिार नाहीत, हे 
त्याला शशकिले. सन-होिे आईबाबा येईपयांत रूबीने त्याला 
दकुानाच्या दहशोबािे काम कसे करतात, हेसुद्धा दाखिले. मग आपि 
सकाळी लिकर उठून कसे बाजारात जातो आणि दकुानासाठी फळे, 
भाज्या तनिडून आितो, यािी मादहतीही रूबीने सन-होला ददली.  

“मला न्या तुमच्यासोबत!” सन-होने विनििी केली. आपल्या 
मनातील तीव्र इच्छा दाबून धरिे त्याला अशक्य झाले. “प्लीज?” 



रूबीने थोडा वििार केला. मग तो म्हिाला, “हे तर माझं 
सौभाग्य आहे.” 

पुढल्या ददिशी भल्या पहाटे, आभाळात शुक्रािी िांदिी िमिमत 
होती तवे्हा, रूबी सन-होला घेऊन बाजारात गेला. सन-होि ेनाक 
िांगलेि तीक्ष्ि होत.े त्याने आणि रूबीने सिावत िविष्ट फळे आणि 
भाज्या तनिडल्या. मग रूबीने विके्रत्यांशी घासाघीस करून परिडिाऱ्या 
ककंमतीत फळे आणि भाज्या खरेदी कशा करायच्या, हे दाखिले.  

ददिसभर सन-होला आपि कुिी खास आहोत असे िाटत होत.े 
आणि रूबी? तो खरंतर....थकला होता. ट्रुडी चगऱ्हाईकांसोबत कामात 
दंग असताना रूबी खाली िाकला आणि जिू काही तो बुटांच्या नाड्या 
बांधत आहे, असे दाखिू लागला.   



पि खरंतर तो जांभया देत होता. दपुारपयांत, तो थोड्या थोड्या 
िेळाने सारखा दकुानाबाहेर जात होता. “फळं!” तो ट्रुडीकड ेबघून 
मोठयाने बोलला. “फळांिी व्यि्था लािािी लागेल!” तो म्हिाला. पि 
बाहेर गेल्यािर, तो शशकंत बसत असे.   

“तुमच्या तब्येतीसाठी, रूबी आजोबा,” सन-हो त्याला रुमाल देत 
कुजबुजला.   

“आभारी आहे, सन-हो,” रूबी शातंपिे नाक साफ करत म्हिाला. 
संध्याकाळी डडलानो मागाविर दहमिर्षावि झाला.  



रात्रभर दहमिषृ्टी झाली. सकाळपयांत र्ता कोबीच्या फुलांसारखा 
पांढराशुभ्र आणि थंडगार झाला.  

इतक्या िर्षाांत पदहल्यांदाि रूबीला अंगात अशक्तपिा जाििला. 
त्यािा िेहरा तन्तेज झाला आणि कपाळ गरम झाले. “आज काम 
नाही करायिं,” ट्रुडी म्हिाली. “रूबीिं फळं आणि भाज्यांिं दकुान बंद 
राहील, पुढील सूिना येईपयांत.” मग डडलानो मागाविरि ेलोक काय 
करतील? पि आजारामुळे रूबी काही करूही शकत नव्हता.  

त्या ददिशी सन-हो दकुानािर आला तवे्हा त्याला दकुान बंद 
ददसले. त्याला चितंा िाटू लागली. रूबी कुठे आहे? 



िर पलंगािर रूबी झोपला होता. तो िसंत ऋतू आणि ताज्या जदावळू 
फळांिे ्िप्न बघत होता. एकदा त्यािे डोळे उघडले तेव्हा सन-हो त्याच्या 
शेजारी उभा होता....तो खरंि होता का ततथे?  

“चितंा करू नका,” त्याला सन-हो बोलल्यािा भास झाला. “मी साभंाळून 
घेईन.” मग सन-हो जसा अिानक प्रकट झाला तसाि अिानक गायब झाला. 
रूबी ्िप्न बघत होता का?    

पुढले तीन ददिस, रूबी एिढा आजारी होता की आय़ुष्यात पदहल्यादंाि 
त्याच्या मनात आपल्या दकुानािा वििार आला नाही. तो आपल्या िादरीत 
ट्रुडीच्या प्रेमळ सेिेिा, ततने बनिलेल्या बाली सूपिा आनंद घेत पडून रादहला. 
िौथ्या ददिशी सकाळी, त्याला थोड ेबरे िाटू लागले. मग त्याला दकुानािी 
चितंा खाऊ लागली. पािव्या ददिशी, शतनिारी, तो ्ित:ला रोखू शकला 
नाही. “माझ ंदकुान!” तो ओरडला. ट्रुडीिा आधार घेऊन त्याने कपड ेबदलले 
आणि घाईघाईत दकुान उघडायला तनघाला.     



दकुानात पोहोिल्यािर तो िकीत झाला. दकुान खुले होत.े 
त ेकधी बंद होत,े असे िाटति नव्हत.े फळे वपरॅशमडच्या 
आकारात, खजूर दहऱ्याच्या आकारात, टोमॅटो त्रत्रकोिी आकारात 
रिून ठेिलेले होत.े सन-होि ेिडील एलाला गाजर तोलण्यास 
मदत करत होत.े सन-होिी आई पैशाि ेदहशोब साभंाळत होती. 
यंग-मी पेअरिी फळे साफ करत होती. आणि या सिाांच्या मधे 
सन-हो स््मत करत उभा होता. तो चगऱ्हाईकांना एक निीन 
पदाथव िाखायला देत होता.  



रूबीला पाहून सिाांनी त्यािे ्िागत केले. रूबीन ेआनंदाने िाकून 
सिाांना नम्कार केला.   

“मी सगळं सांभाळलं, रूबी आजोबा!” सन-हो अशभमानाने 
म्हिाला.  

“हो, पादहलं मी!” रूबी म्हिाला. “आता तूसुद्धा माझ्यासारखाि 
फळं आणि भाज्यांिा विके्रता िाटतोस, सन-हो.” 

सन-होिा िेहरा रूबीच्या लाल मळु्याच्या भाजीसारखा लाल 
झाला. त्याच्या मनात जागतृ झालेली प्रबळ इच्छा आता गायब झाली. 
त्याच्या जागी आता निी भािना प्रकट झाली, अशभमान.   

“िेळ झाली का, रूबी?” ट्रुडी कुजबजुली.  

रूबीने उसासा टाकला. तो वििार करू लागला, “आपल्याला सन-
हो आणि त्याच्या कुटंुबािा ककती लळा लागलाय! त्यांनी आपलं दकुान 
ककती व्यिस््थत सांभाळलंय!” मग तो आपल्या गुडघयातील दखुिं 
आणि करकर आिाजािा वििार करू लागला. तो डोंगर आणि ट्रुडीच्या 
प्रेमळ मायेिा वििार करू लागला. पि सिावत जा्त वििार तो 
ट्रुडीच्या हातच्या बाली सूपिा करू लागला.  

“िेळ झाली,” शेिटी तो म्हिाला.  

आता सन-हो फळं आणि भाज्यांिा विके्रता आहे! रोज सकाळी, 
सूयोदय होण्याआधी, शाळेिी िळे होण्याआधी, सन-हो आणि त्यािे 
कुटंुब उठतात आणि दकुानासाठी ििदार फळे आणि ताज्या भाज्या 
यांिी तनिड करण्यासाठी बाजारात जातात.  





आणि रूबी? अजूनही तो फळे आणि भाज्या विकतो.... 
एिढंि की तो आणि ट्रुडी आता त्यांिी लागिडही ्ित:ि 
करतात.  

समाप्त 


